Archiv zpráv – rok 2006

Boj o Zlatý erb
Letos poprvé se naše obec účastní soutěže Zlatý erb o nejlepší internetové stránky měst a obcí. Soutěž je vyhlašována od roku 1999 a letošní ročník je pod záštitou ministerstev informatiky, vnitra a pro místní rozvoj. Soutěž je organizována nejprve v krajských kolech a v následujícím kole celostátním. Zvláštní cenou, která se uděluje na základě počtu zaslaných hlasů, je cena veřejnosti. Uzávěrka příjmu hlasů pro krajské ceny veřejnosti je středa 22. 2. 2006 17:00 hodin. Proto neváhejte a pošlete nám svůj hlas!

Ze schůze zastupitelstva obce, konané dne 28.2.2006
Rozpočet obce
Kostelní Lhota bude letos hospodařit s celkovou částkou 9.429 tis.Kč. Hlavní výdajové položky v tis.Kč: splátky úvěrů na kanalizaci 1.100, škola a školka 1.031, místní správa 1.012, koupě fary 1.000, zastupitelstvo 732, komunální odpad 650, odpadní vody 569, projekty vodovod 516, veřejná zeleň 480, komunální služby 377, dopravní obslužnost 188, veřejné osvětlení 158, pohřebnictví 90, územní plán 65. Do uvedené celkové částky je započítán také převod na investiční účet výstavby vodovodu ve výši 1.164 tis.Kč. 
Výstavba vodovodu
Odsouhlaseno uzavření smlouvy s projektovou organizací pro zajištění stavebního povolení na tuto investici. Byla přijata naše žádost o dotaci na výstavbu vodovodu. Akce byla zařazena do pořadí dotačního programu Ministerstva zemědělství "Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací". 
Pečecký region
Byl odsouhlasen návrh regionu na účast ve společenství LEADR. Podmínkou účasti nejsou žádné finanční příspěvky z regionu. Cílem tohoto sdružení je vybudovat silné venkovské loby v rámci EU a stát se významným partnerem státu a ministerstev s venkovskou agendou. LEADERu se účastní nejen samosprávy, ale také podnikatelé a spolky za účelem "živoucího venkova". Podporovat se má turistika, školství, senioři, bezpečnost - aby lidé rádi žili na vesnicích, i když musejí za prací či škol do měst. Venkov může zase nabídnout rekreaci.

Zamrzlé Peklo
Letošní zima je tuhá a dlouhá. Ještě začátkem března napadl u nás v polabské nížině již po několikáté nový sníh a na rybníku Peklo je v provozu hned několik kluzišť. Z toho mají radost především děti, kteří mimo obvyklého bruslení a hokeje provozují také jízdu na cyklosaních a dokonce kombinují kolo s dvojitým pekáčem.

Digitální fotomapy
Nové služby nymburského geografického systému jsou na stránkách města Nymburk: Geografický IS - Aplikace adresní body.
V části pro veřejný přístup je možnost otevřít základní mapu okresu, nebo si vyhledat dům na konkrétní adrese s následným zobrazením na mapě. Kvůli ochraně osobních údajů nelze najít adresu podle jména. Jedna mapa je věnována také památným stromům na Nymbursku s podrobnými popiskami. V odkazu Geografický IS - Státní správa je mapa hranic obcí a jejich katastrů. V odkazu Geografický IS - Aplikace Adresní body - Základní projekt jsou na mapě od určitého zvětšení uvedena popisná čísla objektů. Vyhledání domu v obci podle čp. je v odkazu vyhledávání adres.

Výsledky krajského kola soutěže o nejlepší stránky měst a obcí
Naše obec se této soutěže účastnila poprvé a proto 6. místo z 18ti přihlášených obcí celého Středočeského kraje je velmi pěkný výsledek, i když nepostupujeme do kola celostátního. V porovnání s přihlášenými stránkami našeho regionu jsme lepší, než ve své kategorii měst Pečky (9. místo) i Nymburk (10. místo ze 14ti soutěžících měst). Z neznámých důvodů nebyla v našem kraji vyhodnocena cena veřejnosti. Přesto děkujeme všem, kteří nám v této soutěži dali svůj hlas.

Rozpočet obce na rok 2006 - upřesnění
Celková částka rozpočtu ve výši 9.429 tis.Kč bude reálná za předpokladu, že obec získá zpět 10% pozastavených finančních prostředků z Fondu životního prostředí. Prostředky v hodnotě uvedených 10 % si obec musela na dostavbu kanalizace a ČOV zajistit formou úvěru.



Jarní povodně
Zatím co na rybníku Peklo je koncem března ještě ledová pokrývka, hladina potoka Výrovka se po oteplení a deštích vzedmula do výše dvacetileté vody. Členové Sboru dobrovolných hasičů Kostelní Lhoty jsou od 28. března v pohotovosti. Hlídkují u splavu a sousedních mostů, aby v případě potřeby uvolnili vzniklé překážky a zajistili tak volný průtok vodního živlu. Vodní stav Výrovky v Plaňanech byl 29.3. v 7,00 hodin 215 cm, což odpovídá 2. stupni povodňové aktivity (1.st. bdělost 150 cm, 2.st. pohotovost 200 cm, 3.st. ohrožení 250 cm). Horší stav je na řece Mrlině u Nymburka, kde byl vyhlášen 3. stupeň povodňové aktivity a obec Vestec musela být evakuována.

Příprava voleb do PS Parlamentu ČR
Volby do Poslanecké sněmovny se konají letos ve dnech 2. a 3. června. Starostka obce informuje na úřední desce o vytvoření volebního okrsku. Volit budeme tradičně ve školce.

Sportovní klub
Po zimní přestávce se opět rozeběhly jarní části okresních soutěží ve fotbalu a volejbalu. Naši volejbalisté první jarní utkání vyhráli a udržují si první místo v průběžné tabulce okresního přeboru. Fotbalisté hrají se střídavými výsledky a muži jsou ve skupině A III.třídy zatím na 7. místě. Fotbaloví žáci hrají ve skupině A okresní soutěže a byli z dvanácti účastníků po 12. kole na 8. místě.
Více informací na stránkách fotbalu a volejbalu.
Dne 30.4. uspořádali sportovci na hřišti čarodějnice ve spolupráci s obecním úřadem a za podpory sponzorů. Na programu byl rej čarodějnic s vyhodnocením nejlepších převleků a soutěže pro děti. Poděkování patří všem sponzorům za příspěvky na ceny.

Jarní projížďka na kolech po Pečeckém regionu.
Akce proběhne v soboru 27.5. po cyklotrasách Pečeckého regionu. Sraz je v 10,00 hodin v Hořátvi u sokolovny. Trasa projížďky: Hořátev - zastávka u odpočinkového přístřešku při lávce přes Výrovku, Kostelní Lhota - prohlídka kostela, Milčice - zastávka u rybníka, Tatce, Dobřichov - občerstvení v hospůdce a cukrárně, vyjížďka na Pičhoru, Radim - zastávka u lomu, Chotutice, Vrbčany, Plaňany - kostely, Cerhenice - občerstvení U Dušků, Vrbová Lhota - fasáda zákl.školy, Ratenice - kostel, Pečky - závěr u radnice.

Výsledky voleb v Kostelní Lhotě
Celostátně dopadly volby do poslanecké sněmovny pro předpokládanou vládní koalici a levici nerozhodně, i když ODS, KDU-ČSL a Zelení dostali téměř o 200.000 hlasů více než levice. Může za to podivný přepočet obdržených hlasů na poslanecká křesla. Jak volili občané Kostelní Lhoty? Zde jsou úplné výsledky za kostelnolhotský volební okrsek podle platných hlasů (v závorce v %): Občanská demokrat.strana 148 (34,02), Česká str.soc.demokrat. 125 (28,73), Komunistická str. Č. a M. 68 (15,63), Strana zelených 27 (6,20), Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 27 (6,20), SNK Evropští demokraté 9 (2,06), Nez.demokraté 8 (1,83), Koruna Česká (monarch.strana) 6 (1,37). Ostatní strany získaly méně jak 1% hlasů. Volební účast v naší obci ve výši 71,27 % byla nad celorepublikovým průměrem.
Kronikář naší obce Zdeněk Martínek, který v minulosti často pracoval jako zapisovatel volební komise, se tentokrát voleb do parlamentu zúčastnil aktivně jako kandidát za monarchistickou stranu Koruna Česká. Tato strana se však do poslanecké sněmovny letos nedostala.

XXVI. sjezd Lhot a Lehot.
Tradiční setkání se uskutečnilo od 7. do 9. července v Hroznové Lhotě, která leží na Moravském Slovácku na úpatí Bílým Karpat, asi 8km od města Strážnice v kraji vína a zpěvu . Tentokrát dokonce starosta pořádající Lhoty svolal sněm zástupců Lhot z Česka a Lehot ze Slovenska, ve kterém byly jednotlivé obce zastoupeny. Živě se diskutovalo a obce si mezi sebou vyměnily propagační materiály. Z Kostelní Lhoty bylo na srazu kolem 35 účastníků včele se starostkou. Celkem se letošního setkání zúčastnilo okolo sta obcí. Velkou návštěvnost očekává příští rok i Jestřabí Lhota ze sousedního okresu, která je pořadatelem XXVII. srazu.

Sportovní klub - 100% úspěch našich sportovců
Se střídavými úspěchy bojují naši hráči v podzimních soutěžích nového ročníku 2006/07. V sobotu 9. září ale všechna naše družstva vyhrála a to ještě na hřištích soupeřů. Nejprve volejbalisté, kteří jsou účastníky náročné krajské soutěže, hráli na nejvzdálenějším hřišti v Sedlčanech. Plný počet bodů znamenal vítězství ve dvouzápase 3:0 a 3:1 na sety.
Fobalové áčko vyhrálo ve Všejanech těsně 1:0 a béčko slavilo první vítězství v Poříčanech, kde porazilo místní rezervu 2:0.

Pozvánka na koncert
Obecní úřad Kostelní Lhoty ve spolupráci s farním úřadem v Poděbradech Vás srdečně zve na Svatováclavský koncert. Koná se v katolickém kostele v neděli dne 1.10.2006 od 15,00 hodin. Účinkující: Josef Navrátil - zpěv, Milan Veselý - varhany. V programu zazní díla B.Smetany, Ant.Dvořáka, L.v.Beethovena, J.Očenáška, J.Q.Lexy a dalších. Těšíme se na Vaši návštěvu. Vstupné dobrovolné.

Z obecního zastupitelstva 
Pravděpodobně poslední schůze stávajících obecních radních se uskutečnila v úterý 10.října. Hlavním bodem programu bylo vyhodnocení minulého volebního období. Z programu zastupitelstva nebyl splněn pouze jeden bod - příprava označení ulic a veřejných prostranství. Podrobnosti jsou v mimořádném předvolebním čísle Lhotského Zpravodaje, které právě vychází.
Dále bylo projednáváno a schváleno:
   První změna územního plánu. Věcné břemeno pro uložení vodovodu. Dotace na herní prvky pro děti od Pečeckého regionu - skluzavka na paloučku a krokodýl ve školce. Do konce roku bude ještě realizována výstavba dětského hřiště v areálu Sportovního klubu, na kterou je rovněž vyjednána dotace.
   Poslední splátka za budovu fary bude 250 tis.Kč. Pro zajištění dopravní obslužnosti byl schválen návrh nové smlouvy s autobusovým dopravcem o hrazení prokazatelných ztrát. Finanční podíl na obce nebyl navýšen a činí 170,- Kč na občana a rok. Obec obdrží zbytek dotace na kanalizaci ve výši 2 mil.Kč, které se použijí na financování vodovodu.
   Připravuje se výběrové řízení na dodavatele výstavby vodovodu. Potom bude zažádáno o stavební povolení, které je podmínkou pro obdržení dotace. Požadavek na dotování této akce již byl podán. Byl vyměřen pozemek na vodojem, který bude částečně zapuštěn do země.
   Výroční správu školy za minulý šk.rok předložila již bývalá ředitelka Danuše Landsgesellová, která odešla do důchodu. Od 1.září nastoupila jako nová ředitelka školy Eva Macková z Poděbrad.
   Kronikář obce informoval o zprovoznění internetových stránek obce pod doménou EU. Na adrese www.kostelni-lhota.eu je anglická verze úvodní stránky s možností přepnutí na francouzský a německý překlad. Další odkazy jsou na stránky v české verzi.
Již 3. ročník soutěže o nejhezčí květinovou výzdobu oken a předzahrádek bude vyhodnocena nezávislou komisí do konce roku. Byly zpracovány a předány fotografie pro tuto komisi.

Komunální volby
Volby do nového obecního zastupitelstva se uskuteční ve dnech 20. a 21. 10. 2006 v pravém křídle mateřské školy. V pátek 20. 10. od 14 do 22 hodin, v sobotu 21. 10. od 8 do 14 hodin. V naší obci můžeme vybírat nové obecní radní z těchto kandidátek: občanští demokraté,  komunisté,  nezávislí.

Výsledky voleb do obecního zastupitelstva v Kostelní Lhotě
Vítězem je Sdružení nezávislých kandidátů, které získalo 59.78% hlasů a 6 mandátů, druhá kandidátka ODS 22.58% a 2 mandáty, Komunisté 17.64% a 1 mandát. Tak rozhodli voliči v naší obci, kde byla tradičně nadprůměrná volební účast ve výši 67.37%.
Proti minulému volebnímu období ztratili nezávislí i komunisté po jedné židli. Ty jim sebrali nově kandidující občanští demokraté. Absolutní většinu si ale stále podrželi nezávislí, kteří budou mít rozhodující slovo při volbě starosty a jeho zástupce.
Poměr radních mužů a žen se od minule skoro vyrovnal - byl 3:6 (2:7), nyní 4:5.
Zvolení obecní zastupitelé podle kandidátek a obdržených hlasů (v závorce) - za nezávislé: Kurková Lenka (300), Plaček Václav (285), Vronská Svatava (235), Macháčková Jana (208), Benešová Marie (169), Pavlík Jaroslav (175), za ODS: Drobný Tomáš (190), Horák Milan (131), za KSČM: Holešovská Miluše (123).

Pietní vzpomínka k 88. výročí vzniku Československa
Stalo se již tradicí, že naši hasiči spolu s občany si připomínají důležitá výročí naší státnosti u pomníku padlých. V předvečer 28. října uspořádala obec s hasičským dobrovolným sborem Kostelní Lhoty pietní akt u příležitosti výročí vzniku samostatného Československého státu. V 17 hodin se vydal průvod s hudbou k pomníku padlých, kde starostka přednesla slavnostní projev. Po položení věnce a kytic zazněla naše státní hymna.





Starostkou opět JUDr. Vronská
Ve středu 1.11. se na svém prvním zasedání sešlo zastupitelstvo obce, vzešlé z nedávných komunálních voleb. Na programu jednání byl slib našich radních a volby do vedoucích funkcí obecního úřadu.
Volba starosty a jeho zástupce měla hladký a jednoznačný průběh vzhledem k tomu, že s přijetím těchto funkcí souhlasilo vždy pouze po jednom členu zastupitelstva. Na již druhé volební čtyřleté období byla tedy jednomyslně zvolena za starostku JUDr. Svatava Vronská (kandidovala za Sdružení nezávislých). Na místě místostarostky došlo ke změně. Rovněž jednomyslně byla na toto místo zvolena pí Miluše Holešovská (KSČM).
Dále proběhla volba předsedů výborů finančního - pí Lenka Kurková a kontrolního - pí Jana Macháčková. Předsedkyní komise kulturní a sociální byla zvolena pí Marie Benešová.
Po oficiálním programu zasedání byly diskutovány organizační a hospodářské problémy naší základní školy. Projednáno a řešeno bude na příštím zasedání zastupitelstva obce.

Nové dětské hřiště a program nového zastupitelstva.
V neděli 19.11. bylo uvedeno do provozu dětské hřiště v areálu sportovního klubu. Hřiště bylo postaveno s pomocí krajské dotace a dofinancováno naším Obecním úřadem. Spolu s herními prvky instalovanými již dříve (skluzavka Na Paloučku a krokodýl ve školce) byly tak pro naše nejmenší děti zřízeny v naší obci místa, kde si mohou v pěkném prostředí hrát.
Na svém zasedání dne 14.11. schválilo zastupitelstvo obce svůj program na čtyřleté volební období 2006 až 2010.

Prosincový Zpravodaj: výsledky soutěže o květinovou výzdobu, nové jízdní řády
Děkujeme všem občanům, kteří pozitivně reagují na soutěž obecního úřadu o nejlepší výzdobu oken a předzahrádek. V již 3. ročníku této soutěže ocenění a poukázku v hodnotě 200,- Kč získává celkem 15 občanů. 
V letoším roce byly uděleny dvě první, jedna druhá a dvě třetí ceny.
1. místo Markovi čp. 201 a Hroudovi čp.304.
2. místo p. Koníčková čp. 242
3. místo Rulcovi čp. 100 a Šťastných čp. 222
Nové autobusové jízdní řády byly vydány v tištěné formě prosincového Zpravodaje a rovněž jsou ke stražení na podstránce Mapa (PDF,XLS).

Vítání občánků
Plození dětí má v naší obci od roku 2000 (vyjma 2003) rostoucí tendenci. Přehled nových občánků v letech - počet dětí: 2000 - 6, 2001 - 6, 2002 - 8, 2003 - 3, 2004 - 8, 2005 - 8, 2006 - 11. Jako tradičně každý rok v prosinci proběhlo i letos 17.12. vítání nově narozených dětí. Uvítání připravila kulturní a sociální komise OÚ v čele s pí Benešovou v pravém křídle školky.

Vánoční koncert v katolickém kostele se konal dne 24.12.2006.



